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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

:- مقدمة

: الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى سيد المرسمين وعمى ّالو وصحبو أجمعين وبعد

فان ىذا الدين الذي ىو خاتم األديان والمييمن عمييا، والذي تعيده اهلل تعالى بالحفظ من التحريف 
أو الزيادة أو النقصان أو الضياع ، ممثاّل بكتاب اهلل العزيز، وبسنة نبيو المصطفى صمى اهلل عميو 

وسمم،التي تعبر عن التطبيق األمثل ليذا الدين ، والتي ىيأ اهلل تعالى ليا جيابذة العمماء الذين 
شمروا عن ساعد الجد واليمة ، فطافوا البمدان بحثا عن الرجال الذين لدييم أقوال النبي صمى اهلل 

عميو وسمم و أحوالو وشمائمو ، فكانت ثمرة ىذا كمو ىو ىذه الصحاح والمسانيد وكتب السنن ودواوين 
السير والتراجم الزاخرة في البحث في األحكام و الشرائع و العقائد وأحوال الرجال و التواريخ المفصمة 

. التي عبرت عن منيج جديد لم تعرفو البشرية في توثيق الشريعة الربانية الخاتمة 

إن الصحيحين الذين رواىما اإلمام البخاري و مسمم عمييما رحمة اهلل و رضوانو، ىما عنوان فخر 
ىذه األمة وثقتيا البالغة بأحاديث نبييا الخاتم عميو الصالة و السالم، بل ىما اآلن مشعل ىداية 

ونور لكل راغب في الدخول في ىذا الدين عن رضًا و قناعة من أرباب الفيم و العمم و الفضل ، 
في مشارق األرض و مغاربيا  ، بالرغم من كل الحمالت الظالمة التي شنت عمى ىذين اإلمامين 
وصحيحييما في محاولة يائسة من أعداء اهلل ورسولو من المستشرقين ومن تابعيم لمصد عن سبيل 

.  اهلل ومنع أتباعيم من الدخول في دين اهلل الخاتم

ولكن ىذه السيام الظالمة ، لطالما ارتدت الى صدور أصحابيا وبقيت سنة رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم شامخة عالية في عصر التطور والعمم ، تزىو سابقة لكل أراء البشر، ال تكاد تجد فييا 

ّّ يخالف العقل أو العمم ّّ أو شيئّا . تناقصّا

ومع ىذا الشموخ الدائم الذي أجمعت عميو األمة كميا ، برزت من جديد محاوالت يائسة من شتى 
األنحاء والجيات تحاول النيل من الصحيحين تحت عناوين براقة، ومما يؤسف لو أن يعيدىا ىذه 
المرة من يحممون العمم الشرعي ، الذين كان من أعظم واجباتيم المنافحة عن ىذين األصمين ورد 

غائمة األعداء من الفرق الضالة وجيوش العممنة واإللحاد واالستشراق، ولكن ىذه الحالة الغريبة، التي 
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ال يعرف مصدرىا وال من يقف وراءىا سيكون مآليا اليزيمة والخسران وسيسجل التاريخ عارىا عمى 
. من سعى بيا، ولن تضر الصحيحين شيئاً 

وألجل ىذا أصبحت الكتابة في ىذا الشأن من أوجب الواجبات، لبيان أن ىذه النغمة الميزومة ليست 
جديدة، فطالما خاض فييا أرباب البدع قديما وحديثا وتمقف ىذا الجيد المستشرقون في القرنين 

. السابقين ثم جند ليا تالميذىم ممن يحممون أسماء إسالمية كطو حسين وأبو ريو وغيرىم

 ثم عادت ىذه النغمة من جديد تحمل في طياتيا موجة من موجات الطعن والتشكيك من داخل 
البيت اإلسالمي السني ، ومن داخل كميات الشريعة ومن خريجي كميات الشريعة وأساتذتيا، ولو 

أمعنت النظر فيما يجتره ىؤالء تجده ال يخرج عن البضاعة الرديئة الكاسدة التي عرضيا ابن قتيبة 
حيث أفراخ المعتزلة من أمثال النظام وغيره الذين  (تأويل مختمف الحديث)رحمو اهلل في كتابو القيم 

ضاقت صدورىم عن اإليمان الكامل في الكتاب والسنة، فانطمقوا يتحكمون في النصوص الشرعية 
ما بالتأويالت الفاسدة التي تعبر عن  تبعا ألصوليم العقمية الفاسدة، حيث تسمطوا عمييا إما بالرد وا 

جيميم وانحرافاتيم التي تمقفيا بعض أرباب العمم الشرعي لمطعن في الصحيحين، تحت ذريعة 
الحرص عمى العقيدة والشريعة، ثم زاد بعضيم الطين اتساخا حينما عمدوا إلى مطاعن الرافضة 

.  يرددونيا في صورة بمياء وجعموا ىدف سياميم الميزومة الصحابي الجميل أبو ىريرة رضي اهلل عنو

أما المصدر الثاني من مصادر ىؤالء الطاعنين الجدد فيو أبو رية ذلك الذي اقتنصتو الرافضة في 
، والذي من خاللو ألقيت سموم الحقد (أضواء عمى السنة المحمدية)القرن الماضي في كتابو المشؤوم 

الدفين عمى الصحابة والصحيحين وكتب  السنة،  الذي نقل فيو أغمب شبياتو الباطمة عن مصدر 
نك لتعجب أشد العجب إذا  (أبو ىريرة)شيعي ىو كتاب  لرافضي اسمو عبد الحسين شرف الدين، وا 

سمعت أو قرأت ليؤالء الطاعنين ورجعت إلى كتاب أبي رية، فانك ستجد الموافقة التامة بينيم 
!  وعندىا تتيقن تماما أن ىذا األمر دبر بميل االستشراق والرافضة سواء عمم ىؤالء أم لم يعمموا؟

بقي أن نجعل من مصادرىم ما تجود بو قرائحيم التي يممي عمييا الشيطان في ثوب الغيرة عمى 
الدين، ولو كانوا صادقين لكان لحنيم بالقول يدل عمى خالف ىذا، ولكن بيننا وبينيم التاريخ، فالذين 

.  اقتربوا من ىذه الدائرة كان مصيرىم المقت والخسران

لقد كان اختياري ليذا الموضوع لرد ىذه السيام الباطمة وبيان زيفيا في موضوع ىام جديد، برز قرنو 
من جديد في موجات الجيل والغمو والتطرف التي تعصف بأمن العالم اإلسالمي وتجعل ىذه 
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المسالك ذريعة لقوى البغي والعدوان لمتدخل في شؤون العالم اإلسالمي وغزوه واحتاللو وتمزيق شممو 
. تحت ذرائع مناىضة قوى التطرف والغمو

وال شك أن إشارة النبي صمى اهلل عميو وسمم لفرقة الخوارج بأشخاصيا األوائل ومنيجيا الدائم المتجدد 
في كل عصر ىو عنوان صدق نبوتو ورسالتو، فقد جاءت أحاديثو صمى اهلل عميو وسمم مطابقة لتمام 

. الوصف والحال الذي خرج عمييا الخوارج البغاة

: وسوف أعرض في ىذا البحث الموجز إلى القضايا اآلتية

. ـ نبذه عن نشأة فرقة الخوارج1

. ـ موقف المستشرقين من أحاديث الخوارج2

ـ متابعة المعاصرين لممستشرقين في الطعن في أحاديث الخوارج 3

. ـ قواعد الحديث عن المبتدعة عند المحدثين4

. ـ رواية اإلمام البخاري عن خارجي واحد وتوجيو ذلك5

 العمماء الذين اعترضوا عمى البخاري في الرواية عن الخوارج- 6

أبو رية والتحامل عمى البخاري ممالئة لمشيعة والمستشرقين  - 7

ماذا روى البخاري عن عمران بن حطان؟ - 8

.  دالالت روايات أحاديث الخوارج في الصحيحين في إبطال مزاعم الطاعنين بيا-9

 

نبذة موجزة عن فرقة الخوارج - 1  

: تعتبر ىذه الفرقة من أول الفرق التي نشأت في إطار األمة اإلسالمية حيث يعرفيا الزبيدي فيقول
الخوارج قوم من أىل األىواء ليم مقالة عمى حدة، وىما الحرورية و الخارجية طائفة سموا بو "
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وقال . ( 1)"لخروجيم عمى الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن عمي كرم اهلل وجيو بعد صفين
نما لزميم ىذا االسم لخروجيم عمى الناس: "ابن دريد (. 2)"والخوارج معروفون، وا 

وىذه الفرقة تعود في األصل إلى نزعة خبيثة قائمة عمى السخط وحب االعتراض حتى عمى صاحب 
الشريعة نفسو محمد صمى اهلل عميو وسمم ولذلك حذر النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم في وقت 

وقد كان لتحذير النبي . (3)مبكر ولعل  حادثة قسمة الغنائم في حنين ىي التعبير األمثل عنيم
صمى اهلل عميو وسمم منيم أثرا بالغّا لدى الخمفاء الراشدين، في ترقب خروجيم والحذر منيم، وكان 
أولى الحركات التي واجيت المسممون بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم ردة العرب ولم يكن أبو 
بكر رضي اهلل عنو يرى أنيم الخوارج ألنيم قوم امتنعوا عن العبادات فيما الخوارج موصوفين بشدة 

. التعبد

ثم جاءت خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، الذي ظير في عيده رجل اسمو  صبيغ بن 
عسيل  وقد أثار اىتمامو وخوفو فجيء بو وكان عمر يظن أنو من الخوارج في عالمة أشار إلييا 

جئت عمر بن الخطاب : حيث قال صبيغ)النبي صمى اهلل عميو وسمم وىي حمق الرؤوس الدائم 
إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول يخرج من : فقال عمر: وعمي غديرتان وقمنسية

المشرق حمقان الرؤوس، يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرىم طوبى لمن قتموه، وطوبى لمن قتميم، ثم 
ضع عن رأسك فإذا لو وفرة، : قال لو عمر: أنو لما سألو: ،وفي رواية(4)أمر أال أؤوى وال أجالس

(.  5)(أما واهلل، لو رأيتك محموقّا لضربت الذي فيو عيناك: فقال عمر

وعندما تولى الخالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنو كان يتخوف من خروجيم ومما يعبر عن ذلك 
لّما جاء أبو ذر رضي اهلل عنو إلى المدينة ودخل عمى عثمان بن عفان رضي اهلل عنو كما يروي 

دخمت مع أبي ذر عمى عثمان، فمما دخل إليو حسر : عبد اهلل بن الصامت ابن أخي أبي ذر قال
سيماىم التسبيت : قال ابن شوذب" يريد الخوارج"عن رأسو، وقال واهلل ما أنا منيم يا أمير المؤمنين 

وفي . (6)" صدقت يا أبا ذر، إنما أرسمت إليك لتجاورنا بالمدينة : "فقال لو عثمان" يعني الحمق"
ال تحسبني من قوم يمرقون من الدين كما يمرق السيم : رواية أن أبا ذر قال لعثمان رضي اهلل عنو

(. 7)"من الرمية
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وكان أوائميم أولئك الذين سفكوا دم الخميفة الراشد عثمان بن  رضي اهلل عنو، في شبيات توىموىا 
كانت مناقب لو رضي اهلل عنو، وبدؤوا باالعتراض عمى الخمفاء كما اعترض سمفيم األول عمى 

قسمة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى غنائم حنين، وذلك أن عبداهلل بن سبأ الذي أشاع روح 
الخروج والغمو كان يغذي طائفة الخوارج بالنقمة عمى الخمفاء، والشيعة بالغمو في عمي وآل بيت النبي 

. صمى اهلل عميو وسمم حتى اصطرعت األمة وحدث االفتراق العقدي الذي رأينا نتائجو وويالتو

ثم برز قرن الخوارج واضحا جميا عمى الوصف النبوي الصادق بعد معركة صفين، وكان عمي في 
حيرة من أمرىم حتى قتموا عبداهلل بن خباب بن األرت وزوجو في صورة مفزعة وىذا الخبر يبين 

كف عمي عن قتال أىل النيروان حتى يحدثوا، }: قال- حاليم باختصار شديد روى قيس بن عباد
فانطمقوا فأتوا عمى عبدالّمو بن خباب وىو في قرية لو قد تنحى عن الفتنة، فأخذوه فرأوا تمرة وقعت 

 (النصارى)تمرة من تمر أىل العيد: فقالوا: من رأس نخمة فأخذىا رجل منيم فجعميا في فيو، قال
خنزير من : فقالوا: وأتوا عمى خنزير فبعجو أحدىم، قال: فمفظيا، قال: قال! أخذتيا بغير ثمن؟

بمن ىو أعظم عميكم - أو أال أخبركم- أال أنبئكم: فقال عبدالّمو بن خباب! خنازير أىل العيد قتمتو؟
أراه قال ما تركت صالة منذ صميت وال صيام - أنا: من؟ قال: حقًّا من ىذه التمرة وىذا الخنزير؟ قالوا

أقيدونا : فقربوه فقتموه، فبمغ ذلك عميًّا فأمر أصحابو بالسير إلييم، وقال- وعدد أشياء. رمضان
: قال ألصحابو. كمكم قتمو، الّمو أكبر: كيف نقيدك بو وكمنا قتمو؟ فقال: قالوا. بعبدالّمو بن خباب

( 8)(أو كذلك- فكان كذاك. انشطوا فوالّمو ال يقتل منكم عشرة وال يفر منيم عشرة

يقتمون أىل اإلسالم "وطبق عمييم رضي اهلل عنو حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألنيم 
فعرف أنيم ىم المعنيون بحديث رسول اهلل، فقام إلييم وخضد شوكتيم الخبيثة " ويدعون أىل األوثان

في معركة النيروان الشييرة، وكانت حربو لمخوارج رضي اهلل عنو من أعظم مناقبو ، بل كان ىذا 
الخميفة رجل المرحمة بحق، لقتاليم كما ىيأ اهلل من قبل أبو بكر الصديق رضي اهلل لحروب الردة 

التي صانت دين اإلسالم من االنفراط والزوال، وصانو عميا رضي اهلل عنو من ميالك الغمو والتطرف 
. إن تذىب بنوره وسماحتو التي ىي أساس بقائو واستمراره وىيمنتو عمى األديان كميا

شبيات المستشرقين حول أحاديث الخوارج - 2 

كما ىي الحال في معظم مسائل العقيدة والشريعة نجد آراء المستشرقين ومن تابعيم في إثارة 
فقد اتبع المستشرقون منيج التشكيك في األحاديث وجعموىا وضعا . الشبيات حول أحاديث الخوارج
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من الصحابة لتبرير واقع التعامل مع الخوارج حيث يرى فميوزن إن رواية حديث الخوارج ىي قصة 
وطبيعي أن ىذه القصة عن ىذا السمف لمخوارج قصة أسطورية، ولكن من ): أسطورية فيقول

(. 9 )(الصحيح أن محمدا كان يتصرف في الغنائم واألموال العامة حسبما يتراءى لو

أن ىذه األحاديث : وىذه ىي القاعدة التي يسير عمييا معظم المستشرقين حيث يرى جولد تسيير
فيم يقيمون : "وضعت لخدمة الواقع السياسي الذي نشأ بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم فيقول

ويوفقون بين (ويقصد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم)إجابات عمى أسئمة لم يفكر فييا المؤسس 
المتناقضات ويتصورون صيغا شديدة، ويقيمون سورا من التفكير والبرىان يظنون أنو يحمي ىذه 

الصيغ من اليجمات الداخمية والخارجية ثم يستخمصون من أقوال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مستخدمين إياىا غالبا بالمعنى الحرفي مجموعة قضايا في نظام ال يعوزه التنسيق، ومن العسير أن 

ولم يصمنا من !! نستخمص من القرآن نفسو مذىبا عقديا موحدا متجانسا خاليا من التناقضات
المعارف الدينية األكثر أىمية وخطورة إال آثار عامة سنجد فييا إذا بحثنا في تفاصيميا أحيانا تعاليم 

(.  10)(متناقضة

وسرعان ما ): وجاء في دائرة المعارف اإلسالمية التي حررىا جميرة كبيرة من المستشرقين ما يمي
أدى ىذا بالضرورة إلى وضع األحاديث فاستباح الرواة ألنفسيم اختراع أحاديث تتضمن القول والفعل 
نسبوىا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم لكي تتفق وأراء العصر التالي، وكثرت األحاديث الموضوعة 
وتداوليا الناس منسوبة إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم بحيث تجعمو يقول أو يفعل شيئا مما كان يعد 

(. 11)(في ذلك العصر من األمور المستحسنة

إن ىذه اآلراء تعبر عن الحنق الذي يكتنف صدور ىؤالء المستشرقين، حيث ىاليم ىذا النظام المتقن 
الذي قام عميو ىذا الدين ،فيم لم يجدوا لكتبيم المقدسة أي مستند عممي من رواية أو دراية يوثق بيا، 

فقاسوا حالتيم البائسة  وتحت ضغط مذاىب الشك التي عصفت بأوروبا في القرنين األخيرين، 
فانطمقوا يشككون في نصوص الشريعة ويفسرونيا عمى األسس المادية واإللحادية في صورة مضحكة 
من الجيل والتعالم الذي ال يخفى عمى طالب عمم مبتدئ وىي اقوال ال تستحق الرد لبعدىا عن ادني 
مراتب البحث العممي النزيو ، ولكننا سقناىا فقط إلبراز ذلك الجانب المظمم من العقمية الغربية التي 

. تتعامل مع المسممبن بمثل ىذا التعالي والصمف البغيض

:- الكتاب العرب يتابعون المستشرقين في منيجيم في التشكيك - 3 
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ولم تقف أوىام المستشرقين عندىم ،بل امتدت إلى تالميذىم الذين فقدوا ىويتيم وانتمائيم المتيم من 
طوائف اليسار والعممنة الذين ابتعثوا لمدراسة عمى أيدي ىؤالء المستشرقين، ثم رجعوا يحممون معاول 
اليدم والتدمير ،ليطبقوا قواعد أساتذتيم عمى جميع النصوص الشرعية من كتاب وسنو وتاريخ  ولغة، 

فاتسع لييب النار التي أوقدىا المستشرقون، ولكن ىذه المرة عمى أيدي أبناء جمدتنا الذي يتكممون 
بألسنتنا، ويتسمون بأسمائنا، فّمبسوا عمى ىذه األجيال التي تصارع لإلبقاء عمى أصوليا ومقدساتيا، 

.  حيث توسعت دائرة الصراع في شتى األنحاء والميادين 

وىذه نماذج من أقواليم في أحاديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم في مسالة متواترة بأشخاصيا 
. وأماكنيا ومقدماتيا ونياياتيا 

أما شيوع حديث :- "حيث يقول نايف معروف في رسالتو التي قدميا لمجامعة اليسوعية في بيروت
المارقة وانتشاره عمى ألسنة الرواة والصاقة بالخوارج، فعمى األرجح أنو كان بعد ظيور الحرورية، 

وانطباق أوصافيم عمى روح الحديث ومعناه، مما جعل الناس يتناقمونو عمى نطاق واسع، وقد يكون 
ليكون عونا ليم في حربيم ليؤالء الناس، ثم !! خصوم الخوارج من المسممين ىم الذين تعمدوا إشاعتو

(. 12)"جاء الرواة والمؤرخون، فوجدوا اتفاق الناس عمى صحة الرواية، فأثبتوىا في مؤلفاتيم وسيرىم 

أما الدكتور محمد عمارة فيجعل لفظ المارقة مستخدما من قبل الصحابة ومن الخوارج مع أن ىذا 
المفظ ىو الذي صرح بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قبل ظيور الخوارج من خالل ذي الخويصرة 

فيم لم يقفوا بخالفيم مع خصوميم عند الحدود السياسية، بل ): الذي رآه في غزوة حنين، فيقول
أضفوا عميو طابعا من الدين، وذلك عندما زعموا أنيم ىم المؤمنون، وان من عداىم قد مرق من 

 (أي الصحابة)الدين مروق السيم من قوسو، وزادت الطامة وعمت البمية عندما استخدم خصوميم 
ذات السالح، وأصبحت سائر فرق اإلسالم تقريبا تضيف إلى مبادئيا السياسية وأرائيا الفكرية، صبغة 

لتأييدىا في أغمب األحايين ! وتممقا لمعامة؟، من الدين وعقائده انسياقا مع تيار العقيدة الدينية الجارفة
فانصبغت خالفات الساحة اإلسالمية بالطابع الديني عندما انتقل الجميع بما ىو سياسي إلى ساحة 

(. 13)(ما ىو ديني

وىكذا تالحظ  انسياق الكتاب العرب خمف ىذا التزييف تبعا لمفاىيم المستشرقين المتعسفة، وعدم فيم 
الواقع الذي أشار إليو النبي صمى اهلل عميو وسمم، بل إن ىناك من الباحثين من ّصوب أفعال 
الخوارج وانحرافاتيم العقدية بصورة واسعة، كما فعل الدكتور محمد عابد الجابري والدكتور عمي 
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ضاربين عرض الحائط بكل األحكام الشرعية المستقاة من أحاديث النبي صمى  (14)سامي النشار
. اهلل عميو وسمم والتي فيميا خير ىذه األمة وسمفيا الصالح عمييم رضوان اهلل تعالى

القاعدة العامة عند أغمب المحدثين بما :- حكم الرواية عن المبتدعة ومن ضمنيم الخوارج - 4
إن من كفر ببدعتو لم يحتج بو باالتفاق، ومن ال يكفر قيل ال يحتج بو مطمقا، وقيل "فييم الشيخان 

 (.15)(يحتج بو إن لم يكن داعية إلى بدعتو وال يحتج بو إن كان داعية

اعترض عميو أيضا احتجاجو بالدعاة فاحتج البخاري بعمران بن حطان وىو من :- "وقال العراقي
: الدعاة واحتج بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وكان داعية لإلرجاء، وأجاب أبو داود فقال

(. 16)(ليس في أىل األىواء أصح حديثا من الخوارج

يفرق بين الداعية لبدعتو وغير الداعية فيقبل غير الداعية فيرد حديث الداعية، :-"وقال ابن حجر
وىذا المذىب ىو األعدل وصارت إليو طوائف من األئمة وادعى ابن حبان إجماع أىل النقل عميو، 

وقيل إن اشتممت رواية غير الداعية عمى ما يشد بدعتو ويزينيا ويحسنيا ظاىرا فال تقبل وان لم 
(. 17)(تشتمل فتقبل

الرواية عن الخوارج - 5

وىو  (ىـ84ت)خارجي )لقد روى البخاري رحمو اهلل تعالى حديثا واحدا عن عمران بن حطان وىو 
رأس القعدة من الصفرية وخطيبيم وشاعرىم كان قبل ذلك من رجال العمم والحديث من أىل البصرة 

(. 18)(الخوارج)وأدرك جماعة من الصحابة فروى عنيم وروى عنو أصحاب الحديث ثم لحق بالشراة 

تابعي مشيور وكان من رؤوس الخوارج من القعدية، وىم الذين يحسنون لغيرىم )قال عنو ابن حجر
(. 19)(الخروج عمى المسممين وال يباشرون القتال

وقد اخرج البخاري وأبو داود لعمران بن حطان من رواية يحيى بن أبي كثير عنو عن )وقال ابن حجر
ما مات عمران بن : " عائشة حديثا واعتذروا عنو لكونو  تاب ،فعن محمد بن بشر العبدي قال

واعتذر أبو 000حطان حتى رجع عن رأي الخوارج، وقيل إنما خرج عنو ما حدث بو قبل أن يبتدع
كان عمران ال يتيم في : وقال قتادة000داود عن التخريج لو بان الخوارج اصح أىل األىواء حديثا 

(. 20)(الحديث
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(. 21)"ال يتبين سماعو عن عائشة: " وقال العقيمي عن عمران بن حطان

(. 22)"اخرج لو البخاري ما يفيد التصريح بسماعو منيا : " وقد رد ابن حجر عمى ىذا فقال

أدرك جماعة من الصحابة وصار في آخر أمره أن رأى رأي : " وذكره ابن حبان في الثقات فقال
الخوارج وكان سبب ذلك فيما بمغنا أن ابنة عمو رأت رأي الخوارج فتزوجيا ليردىا عن ذلك فصرفتو 

عن محمد بن بشير العبدي لم يمت عمران بن حطان حتى : "إلى مذىبيا، قال أبو زكريا الموصمي
(. 23)"رجع عن رأي الخوارج وىذا أحسن ما يعذر بو عن تخريج البخاري لو 

وأما قول أبي داود أن الخوارج أصح أىل األىواء حديثا فميس عمى إطالقو لثبوت : "قال ابن حجر
(. 24)الوضع عند بعضيم 

:- العمماء الذين اعترضوا عمى البخاري في الرواية عن خارجي- 6

 0(25)(ىـ84ت)عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث مذىبو : " قال اإلمام الدارقطني

فان قمت كان تركو من الواجبات وكيف يقبل قول من مدح قاتل عمي : " وقال بدر الدين العيني
إنما اخرج لو البخاري عمى قاعدتو في تخريج : بن أبي طالب رضي اهلل عنو قمت قال بعضيم

ليس لمبخاري حجو في تخريج : (العيني)أحاديث المبتدع إذا كان صادق الميجة متدينا، قمت أي 
 (.26)(حديثو ومسمم لم يخرج حديثو وليس لو في البخاري إال ىذا الموضع

 :-أبو رية يتحامل عمى البخاري ممالئة لمشيعة والمستشرقين- 7

أما أبو رية الذي فتح باب الشر في إطار أىل السنة عمى الصحيحين مع العمم انو صنيعة 
شيعية مكشوفة، تبدو ظاىرة لمعيان من حنقو العجيب عمى اإلمام البخاري في ىذه المسالة 
بالذات التي ىي مدار بحثنا، في مقارنة عجيبة بين الرواية عن عمران بن حطان، وعدم 

إن وضع الصحاح كان : "الرواية عن اإلمام جعفر الصادق رحمو اهلل، حيث يقول أبو رية
من جية عمم الرجال والرواية : أوال: باتفاق بين العمماء والحكام وقد اتخذوا قرارين بيذا ىما

 !فإنيم جرحوا كل شيعي ومحب لعمي بالضعف؟

من جية عمم الرواية والحديث فدونوا كتبا وأسقطوا منيا ىذا النوع من األحاديث ، وكذا : ثانيا
األحاديث التي تمس بشخصية الحكام والخمفاء بعد الرسول صمى اهلل عميو وسمم ، فسموا ىذه الكتب 
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المدونة عمى ىذا الشكل واألسموب بالصحيح حتى بمغ عددىا ستة، وكان حظ صحيح البخاري من 
حيث االعتبار والوثوق أكثر من سائر الصحاح، الن البخاري كان أكثر اعتقادا وتمسكا باألصمين 

(. 27)المذكورين ولذا تراه يروي عن الخوارج مثل عمران بن حطان ويترك رواية جعفر الصادق

لقد ُرد عمى ىذا الدعي وعمى ىرائو الذي ال يعتد بو في ميدان البحث العممي وال حتى في ميدان 
الخمق واألدب، الذي فقده في موجة الحقد الدفين الذي نفثو عمى األئمة األعالم ممالئة لمشيعة 

.  والمستشرقين، ثم بعد ذلك يوضع في إطار أىل السنة؟

ولكن اطالعة سريعة عمى مصادره تبين لك ضحالة فكره وعقمو ومن يتابعو اآلن في حممتو المشئومة 
. المستشرق جولد سيير في كتابو دراسات محمدية: "عمى الصحيحين، فيذه مصادره

 .حياة الحيوان الكبرى، لمدميري -
 أدب القاضي لمخصافي -
 .األغاني، ألبي الفرج األصفياني -
 .معجم األدباء، لياقوت الحموي -
 . سيرة سيف بن ذي يزن -
 .سيرة عنترة بن شداد -
 .كتاب الخراج، ألبي يوسف -
 .الفيرست، البن النديم -
 .كشف الظنون، لحاجي خميفة -
 .تاريخ التمدن اإلسالمي، لجرجي زيدان -

 :-مصادره من كتب الشيعة
. أحاديث المائة لمرتضى العسكري -
 ابن سبأ لمرتضى العسكري -
 .أبو ىريرة، لعبد الحسين شرف الدين -
 .أصل الشيعة وأصوليا، محمد الحسين آل كاشف الغطاء -
 .البيان والتبيين، لمجاحظ -
 (.28).الحيوان، لمجاحظ -
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كتاب ألحد الرافضة واسمو عبد الحسين :- "أما المصدر الرئيس لكتاب أبو رية فيو
 (.29)"كتاب أبو ىريرة  )شرف الدين 

ماذا روى البخاري عن عمران بن حطان ؟ - 8

بعد كل ىذه الزوبعة التي أثارىا أبو رية، نجد أن كل ما رواه اإلمام البخاري ىو حديث واحد 
فقط، في مسالة ليس ليا أي صمة ببدعة الخوارج، مع أخذنا بالقيود السابقة التي نبو عمييا 
العمماء الثقات الناصحين رحميم اهلل في ضوابط الرواية عن أرباب البدع، وىذه ىي الرواية 

: عن عمران بن حطان قال" الوحيدة عن خارجي واحد في صحيح البخاري رحمو اهلل  
سل ابن عمر، : فسألتو فقال: سألت عائشة عن الحرير، فقالت ائت ابن عباس فسمو، قال)

أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول اهلل صمى : قال فسألت ابن عمر فقال
إنما يمبس الحرير في الدنيا من ال خالق لو في اآلخرة، فقمت صدق ): اهلل عميو وسمم قال

(. 30)(وما كذب أبو حفص عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

 دالالت روايات أحاديث الخوارج في الصحيحين في إبطال مزاعم الطاعنين بيا- 9

لقد أحببت أن اختم ىذا البحث بيذه الطائفة من األحاديث النبوية التي رواىا الشيخان رحميما اهلل 
تعالى، التي تعبر عن الرد البالغ عمى أوىام المستشرقين ومن تابعيم من العرب، في الترويج لمشك 

.  واألكاذيب الباطمة 

فيذه األحاديث تعبر عن حادثة وقعت عند توزيع غنائم حنين ، واعتراض ذي  -1
الخويصرة وىو مبتدأ الخوارج عمى قسمة النبي الخاتم عميو الصالة والسالم ، 
جيال منو في مقام النبوة وعجزه عن فيم مقاصد النبي في تأليف قموب الناس 

دخاليم في دين اهلل تعالى بإعطائيم الشاة والبعير والفضة   .وا 
ثم يبدو من ىذه األحاديث أن االعتراض من ىذا الرجل كان مرتين األولى  -2

كانت عمى توزبع إبال من غنائم حنين والثانية كانت فضة وذىيبة بعثيا عمي 
 .رضي اهلل عنو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

لقد أعطى النبي صمى اهلل عميو وسمم أوصافا دقيقة عن خمف ىذا المعترض  -3
عمى القسمة تعبر عن الجيل وعدم الفيم والتسرع في األحكام، وسفك دم 
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المخالف كما أفرزتو األحداث الالحقة التي رآىا المسممون في أحداث الفتنة 
 .وما تبعيا من فرقة وتناحر مازلنا نجد آثارىا إلى وقتنا الحاضر

ثم إن النبي الخاتم عميو الصالة والسالم أعطى أوصافا جسدية آلخرىم، وىو  -4
ذي الثدية ليكون داللة عمى صواب حربيم واستئصاليم وىذا ما حمف عميو 

 ".اخرجوا لي الرجل المخدج"عمي رضي اهلل عنو عندما قال 
ومن أوصافيم الحسية أيضا الحمق الدائم لمرؤوس،  والعبادة الشديدة حتى انو  -5

 ".تحقرون صالتكم الى صالتيم " قال 
من ابرز سماتيم أيضا قتل أىل اإلسالم وموادعة أىل األوثان، والحنو عمييم  -6

وىذا ىو الذي فيمو عمي رضي اهلل عنو لما رآىم يقتمون عبداهلل بن خباب بن 
األرت ويبقرون بطن زوجتو ويرمون وليدىا ، ثم يتحرجون من قتل خنزير 

 !.الذمي واكل العنب من بستانو ؟
تعبر ىذه األحاديث عن االنغالق الفكري ، الذي يورث الجيل عند الخوارج  -7

ومن اخذ منيجيم ، ولتقريب ذلك أتيت بالحديث األخير في أسئمة نجدة بن 
 .عامر رأس الخوارج البن عباس رضي اهلل عنو وكيف أجابو 

وىذه ىي الروايات الواردة في الصحيحين استقصيتيا وحذفت المكرر منيا، وىي التي تعبر عن 
حقيقة ىذه الفرقة وتعبر عن إعالم النبي صمى اهلل عميو وسمم عن أمر مستقبمي اخبره اهلل تعالى بو ، 
وجاءت ىذه األحاديث مطابقة لتمام الخبر والوصف الذي ابرز الواقع التاريخي وقوعو ، فدل داللة 

 .واضحة عمى معجزات رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، رغم حيرة أرباب الضاللة والشك 
لما كان يوم حنين ّاثر النبي : ـ فقد روى البخاري ومسمم عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال1

ّّ في القسمة فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وأعطى عيينة مثل  صمى اهلل عميو وسمم أناسّا
واهلل إن ىذه القسمة ما : فآثرىم يومئذ في القسمة، قال رجل . ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب 
واهلل ألخبرن النبي صمى اهلل عميو وسمم، فأتيتو فأخبرتو ، : عدل فييا، وما أريد بيا وجو اهلل، فقمت

(.  31)"فمن يعدل إذا لم يعدل اهلل ورسولو رحم اهلل موسى فقد أوذي بأكثر من ىذا فصبر: فقال

بعث عمي رضي اهلل عنو إلى :  ـ وروى البخاري ومسمم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال2
األقرع بن حابس وعيينة بن بدر الفزاري، . النبي صمى اهلل عميو وسمم بذىبية فقسميا بين األربعة

فغضب قريش _ ثم أحد بني كالب. وزيد الطائي، ثم أحد بني نبيان، وعمقمة بن عالثة العامري
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فأقبل رجل غائر العينين مشرف "إنما أتالفيم :يعطي صناديد أىل نجد ويدعنا، قال : واألنصار، قالوا
من يطع اهلل إذا : فقال: اتق اهلل يا محمد: الوجنتين، ناتئ الجبين، كث المحية، محموق، فقال
فسألو رجل قتمو، أحسبو خالد بن الوليد فمنعو، ! عصيت، أيأمنني اهلل عمى أىل األرض وال تأمنوني

إن من ضئضئ ىذا أو من عقب ىذا قوم يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرىم يمرقون : فمما ولى قال 
من الدين مروق السيم من الرمية يقتمون أىل اإلسالم ويدعون أىل األوثان لئن أنا أدركتيم ألقتمنيم 

(. 32)"قتل عاد

رضي اهلل عنو أن الحادثة حصمت بالجعرانة عند منصرفة "ىـ78:ت" ـ وفي رواية لجابر بن عبداهلل 3
يا : وفي ثوب بالل فضة ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقبض منيا يعطي الناس فقال"من حنين 
لقد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل، فقال عمر . ويمك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل: قال. محمد أعدل

معاذ اهلل أن يتحدث الناس : أقتل ىذا المنافق، فقال: بن الخطاب رضي اهلل عنو دعني يا رسول اهلل
أني أقتل أصحابي، أن ىذا وأصحابو يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرىم، يمرقون منو كما يمرق السيم 

(.  33)"من الرمية

يا رسول اهلل أال أضرب عنقو؟ قال ال لعمو يكون  (ىـ21ت)قال خالد بن الوليد –  ـ وفي رواية 4
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو _ وكم من مصل يقول بمسانو ما ليس في قمبو : يصمي ، فقال خالد

ثم نظر إليو وىو مقف فقال : إني لم أؤمر أن أنقب عن قموب الناس ، وال اشق بطونيم، قال: وسمم 
انو يخرج من ضئضئ ىذا قوم يتمون كتاب اهلل، رطبّا ال يجاوز حناجرىم، يمرقون من الدين كما : 

(. 34)لئن أدركتيم ألقتمن قتل ثمود: أظنو قال: يمرق السيم من الرمية ، قال

بينما نحن عند رسول وىو يقسم أقسامّا أتاه :  ـ وفي رواية ألبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال5
ومن يعدل إذا لم !ويمك: أعدل فقال: ذو الخويصرة، وىو رجل من بني تميم، فقال يا رسول اهلل 

ائذن لي فيو ، فأضرب عنقو : فقال عمر يا رسول اهلل_ أعدل ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 
ّّ يحقر أحدكم صالتو مع صالتيم، وصيامو مع صياميم، يقرأون القرّان : فقال دعو، فان لو أصحابّا

ال يجاوز تراقييم، يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية ، ينظر إلى نصمو فال يوجد فيو 
شيء ثم ينظر إلى رصافو فال يوجد فيو شيء ، ثم ينظر إلى نضبو وىو قدحو فال يوجد فيو شيء 

آيتيم رجل أسود، إحدى عضديو _ ثم ينظر إلى قذذه، فال يوجد فيو شيء قد سبق الفرث و الدم 
فأشيد : قال أبو سعيد _ مثل ثدي المرأة،أو مثل البضعة تدردر يخرجون عمى حين فرقة من الناس 
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أني سمعت ىذا الحديث من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وأشيد أن عمي بن أبي طالب رضي 
حتى نظرت إليو عمى نعت _ فالتمس فوجد فأتى بو _ اهلل عنو قاتميم وانأ  معو ،فأمر بذلك الرجل 
(. 35)"رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الذي نعت

إذا حدثتكم عن رسول اهلل صمى : قال عمي رضي اهلل عنو: قال(ىـ82:ت) ـ وعن سويد بن غفمة 6
اهلل عميو وسمم فألن اخر من السماء احب الي من اكذب عميو، واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان 

الحرب خدعة ، سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
األسنان سفياء األحالم يقولون من خير قول البرية ، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السيم من الرمية 

ّّ لمن قتميم يوم القيامة  ، ال يجاوز إيمانيم حناجرىم، فأينما لقيتموىم فاقتموىم فان في قتميم أجرّا
("36 .)

إن بعدى من : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : قال (ىـ32:ت) ـ وعن أبي ذر رضي اهلل عنو 7
قوم يقرؤون القران ال يجاوز حالقييم، يخرجون من الدين كما " أو سيكون بعدي من أمتي"أمتي 

(. 37)"ىم شر الخمق و الخميقة_ يخرج السيم من الرمية، ثم ال يعودون فيو 

يتيو قوم : عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال (ىـ38:ت) ـ وعن سيل بن حنيف رضي اهلل عنو 8
(. 38)"رؤوسيم (محمقة)قبل المشرق 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر قوما :  ـ وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو9
أو من شر )ىم شر الخمق : قال (سيماىم التحالق)يكونون في أمتو يخرجون في فرقة من الناس

(.  39( )يقتميم أدنى الطائفتين إلى الحق (الخمق

وروى مسمم عن َقْيُس ْبُن َسْعٍد َعْن َيِزيَد ْبِن ُىْرُمَز َقاَل َكَتَب َنْجَدُة ْبُن َعاِمٍر ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس -  10
َقاَل َفَشِيْدُت اْبَن َعبَّاٍس ِحيَن َقَرَأ ِكَتاَبُو َوِحيَن َكَتَب َجَواَبُو َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوالمَِّو َلْواَل َأْن َأُردَُّه َعْن َنْتٍن 
َيَقُع ِفيِو َما َكَتْبُت ِإَلْيِو َواَل ُنْعَمَة َعْيٍن َقاَل َفَكَتَب ِإَلْيِو ِإنََّك َسَأْلَت َعْن َسْيِم ِذى اْلُقْرَبى الَِّذى َذَكَر المَُّو 

نَّا ُكنَّا َنَرى َأنَّ َقَراَبَة َرُسوِل المَِّو  ُىْم َنْحُن َفَأَبى َذِلَك َعَمْيَنا َقْوُمَنا - صمى اهلل عميو وسمم-َمْن ُىْم َواِ 
نَُّو ِإَذا َبَمَغ النَِّكاَح َوُأوِنَس ِمْنُو ُرْشٌد َوُدِفَع ِإَلْيِو َماُلُو َفَقِد اْنَقَضى  َوَسَأْلَت َعِن اْلَيِتيِم َمَتى َيْنَقِضى ُيْتُمُو َواِ 

َيْقُتُل ِمْن ِصْبَياِن اْلُمْشِرِكيَن َأَحًدا َفِإنَّ َرُسوَل - صمى اهلل عميو وسمم-ُيْتُمُو َوَسَأْلَت َىْل َكاَن َرُسوُل المَِّو 
َلْم َيُكْن َيْقُتُل ِمْنُيْم َأَحًدا َوَأْنَت َفاَل َتْقُتْل ِمْنُيْم َأَحًدا ِإالَّ َأْن َتُكوَن َتْعَمُم ِمْنُيْم - صمى اهلل عميو وسمم-المَِّو 
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َما َعِمَم اْلَخِضُر ِمَن اْلُغاَلِم ِحيَن َقَتَمُو َوَسَأْلَت َعِن اْلَمْرَأِة َواْلَعْبِد َىْل َكاَن َلُيَما َسْيٌم َمْعُموٌم ِإَذا َحَضُروا 
 (      40).اْلَبْأَس َفِإنَُّيْم َلْم َيُكْن َلُيْم َسْيٌم َمْعُموٌم ِإالَّ َأْن ُيْحَذَيا ِمْن َغَناِئِم اْلَقْومِ 

                            الخاتمة 

: لقد ابرز ىذا البحث بصورتو الموجزة مسائل عدة من أىميا 

حدوث الفرقة العقدية التي أنبا النبي الكريم عميو الصالة والسالم عنيا ، وكان الخوارج ىم أولى - 1
ىذه الفرق ، وكان الصحابة عمييم رضوان اهلل يترقبون خروجيم إليمانيم العميق بصدق رسوليم 
الذي لم يعرضوا أقوالو إلى الشكوك واالحتماالت ، كما حدث لممتأخرين الذين أصبحت بضاعتيم 

ثارة الشبيات حوليا  . نقل مذاىب الشك الغربية وتطبيقيا عمى حقائق الدين والتاريخ وا 

ان طوائف االستشراف إال القميل النادر منيا تتعامل مع الحديث النبوي بتعسف شديد ومفاىيم - 2
عاجزة عن إدراك معانيو ومقاصده تحت ضغوط الحقد والكراىية ، لذا عمدت إلى محاوالت يائسة 
قائمة عمى إشاعة مسائل الوضع والكذب في األحاديث وجعموىا ىي القاعدة األساسية التي من 

. خالليا يحكمون عمى االحادبث ويزيفون الواقع والحقائق بدون تثبت او روية 

ثم جاءت الطامة الكبرى ببعض العرب الذين نقموا مذاىب المستشرقين وأصبحوا اشد تعسفا من - 3
أساتذتيم ، يطبقون مناىجيم عمى مسائل العقيدة والشريعة بصورة بمياء بعيدة عن روح البحث 
العممي والرغبة الصادقة لموصول لمحقيقة ، فاثأروا معارك فكرية زادت من وىن األمة وتمزقيا ، 

وزادوا من حيرة ىذا الجيل الذي فقد القدرة عمى االطالع العميق والتمحيص الدقيق لنفي ىذه 
. الشبيات والتخمص منيا 

لقد كان عمماء الحديث رحميم اهلل جميعا وفي مقدميم الشيخان عالمة فارقة في ميدان البحث - 4
العممي والدقة والتحري لم تعيدىا البشرية من قبل ، وىذا فضل من اهلل تعالى الذي تعيد بحفظ ىذا 
الدين ومصادره األصيمة الكتاب والسنة ، وان ىذه األصوات اليزيمة مآليا اليزيمة كما ىزمت فرق 

الضالل قديما ، وكما ىزمت جيوش المستشرقين والمستعربين أعداء الشريعة في الفرن الماضي وفي 
. وقتنا الحاضر وهلل الحمد 

  اليوامش 
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